
 

 

 پژوهشي –سابقه آموزشي 

 

 : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 جنسیت

 پایه مرتبه علمی تاهل وضعیت
 مونث مذکر

  دانشیار *  * 2331 ایرانی سهراب زاده مهران

 تلفن 
email fax 

 همراه کار محل منزل

----  02223291190 Ms3102002@yahoo.com  

 : تحصیلی بقسوا

 کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک

 2331 ایران تهران شهید بهشتی جامعه شناسی لیسانس

 2391 ایران تهران تهران جامعه شناسی فوق

 2319 ایران اصفهان اصفهان جامعه شناسی دکتری

 جامعه پذیری مجدد – تاثیر زندان بر زندانی: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 بازتاب ارزش های فرهنگی و اجتماعی در ضرب المثل های فارسی -جامعه شناسی ادبی: دکتری رساله عنوان

 : اجرایی پستهای

 کار محل شهر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

سرپرست مرکز مطالعات سازمان زندان 

 های کشور
 سازمان زندان ها 8631 8631 تهران

 وزارت علوم 8631 8631 تهران سرپرست واحد تحقیقات فرهنگی

 وزارت علوم 8633 8633 تهران سرپرست واحد مطالعات کاربردی

و مدیر داخلی  دانشجویی مشاور معاونت

 معاونت
 وزارت علوم 8611 8633 تهران

مشاور علمي كميته مطالعات راهبردي اجتماعي در 

موضوع سازمان هاي غيردولتي )سمن( شهر در مقياس 

 شهر تهران
 کاشان دانشگاه 52/6/77 78 کاشان

عضو كميته علمي همایش ملي فرهنگ و توسعه در 

 منطقه مركزي
 کاشان دانشگاه 77 77 کاشان

 کاشان دانشگاه 78 78 کاشان عضو كميته علمي همایش ملي توسعه اجتماعي

عضو هيئت علمي همایش افکار  عمومي و امنيت 

 اجتماعي
 کاشان دانشگاه 89 89 کاشان

 کاشان دانشگاه 52/7/85 52/7/89 کاشان عضو كميته كارآفریني دانشگاه

عضو مدعو شوراي پژوهشي اداره كل مطالعات و 

 تحقيقات اجتماعي ناجا
 کاشان دانشگاه 5985 89 کاشان

 کاشان دانشگاه 85 85 کاشان عضو كميته علمي همایش ملي اعتياد

عضو كميته علمي همایش ملي وقف؛ با تأكيد بر آموزش 

 عالي ایران
 کاشان دانشگاه 85 85 کاشان

 کاشان دانشگاه 8611 8611 کاشان دبیر کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه

 



 

 

عضو كميته هماهنگي و تلفيق برنامه استراتژیك 

 دانشگاه
 کاشان دانشگاه ادامه دارد 57/8/89 کاشان

عضو ثابت كارگروه بررسي توانایي علمي در گروه 

 آموزشي جامعه شناسي
 کاشان دانشگاه ادامه دارد 59/55/78 کاشان

 کاشان دانشگاه ادامه دارد 8/4/89 کاشان نماینده وزیر علوم در هيات امناي دانشگاه فيض

 کاشان دانشگاه ادامه دارد 55/9/89 کاشان نماینده كمسيون هيات امنا در منابع انساني

 : دکتری و لیسانس فوق دوره های پروژه برای راهنما استاد

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف

 گفتمان بازگشت و انعکاس ان در سینما فوق لیسانس فاطمه امیری 1

 یتنقش والگستان فارسی در برساختن شخص فوق لیسانس اسماعیل حسام مقدم 2

 بررسی سه گانه اصغر فرهادی فوق لیسانس احسان بابا تبار 3

 مقایسه بازی های سنتی و مدرن فوق لیسانس علیرضا شکوفه نژاد 4

 جایگاه زن در گفتمان مقام معظم رهبری فوق لیسانس طاهره همت 5

 امایش فرهنگی در دزفول فوق لیسانس جوالیی بهزاد 6

 جستجوی معنای زندگی در زندگی روزمره فوق لیسانس حسین اسدالهی 7

 بررسی علل بد حجابی در جامعه فوق لیسانس مینا صدیقی 8

 علل و پیامدهخای رواج الگوی خانواده هسته ای فوق لیسانس عباس طاهری 9

 بررسی وضعیت میزان پایبندی به اخلاق شهروندی فوق لیسانس معصومه تازه مرد 10

 نقش فرهنگ پذیری در وضعیت سرمایه اجتماعی فوق لیسانس سهیلا شکاری 11

 بازنمایی کلشه های جنسیتی زنانه در رمان های معاصر فوق لیسانس مرضیه نخعی 12

 قالب مشروطهنقش زن در ان دکتری اندیشه اکبری 13

  :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد نام درس ردیف

 چند سال لیسانس 1 جامعه شناسی توسعه 1

 چند سال لیسانس 1 جامعه شناسی  ادبی 2

 چند سال لیسانس و دکتری 1 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 3

 ند سالچ لیسانس 6 جامعه شناسی مسایل اجتماعی 4

 چند سال ارشد 6 نظریات پیشرفه جامعه شناسی 5

 چند سال ارشد 1 مسایل فرهنگی 6

 چند سال لیسانس و ارشد 1 روش تحقیق 7

 چند سال لیسانس 5 (5مباني فلسفه ) 8

 چند سال رشدا 5 5مسائل فرهنگي 9

 چند سال ارشد 9 نظریه هاي جامعه شناسي پيشرفته 10

 چند سال ارشد 5 5مسائل فرهنگي 11

 چند سال لیسانس 5 (5مباني فلسفه ) 12

 چند سال لیسانس 5 (5مباني فلسفه ) 13

 چند سال لیسانس 9 شناسي كشورهاي اسلاميجامعه  14

 چند سال لیسانس 5 جامعه شناسي توسعه 15

 چند سال لیسانس 9 (5امعه شناسي مفاهيم اساسي )مباني ج 16

 چند سال لیسانس 5 مباني تاریخ اجتماعي ایران 17



 

 

 چند سال لیسانس 9 روش تحقيق نظري 18

 چند سال لیسانس 9 بررسي مسائل اجتماعي ایران 19

 چند سال لیسانس 9 اصول علم اقتصاد 20

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 وزارت ارشاد  * بهره مندی شهروندان از مطبوعات

 امعه شناسانج  * پیشگیری اعتیاد و مدیریت شهری

 جامعه شناسان  * فرهنگنامه آسیب های اجتماعی

 سخنوران  * سازمان های غیر دولتی

 سخنوران  * جامعه شناسی تخلفات اداری

 سخنوران  * روش شناسی معانی و کاربرد

 سخنوران  * جامعه شناسی تبلیغات

 سخنوران  * روش شناسی،معانی و کاربرد روش در تحقیقات کیفی

 جامعه شناسان  * فرهنگامه اسیب های اجتماعی

 سخنوران  * فرهنگنامه شهر و شهروندی

 سخنوران  * شناسی بی خانمانی و گرمخانهجامعه 

 سخنوران  * جامعه شناسی ذهنیت  نسلی و بین نسلی

 سخنوران  * جامعه شناسی ارزش ها و فرهنگ های اجتماعی

 سخنوران  * مدیریت شهری و پیشگیری از اعتیاد

 سخنوران  * جامعه شناسی شهر )امنیت و انضباط در زندگی شهری(

 سخنوران  * شناسی خاشمردم 

 سخنوران  * جامعه شناسی سازمان های غیر دولتی

 جامعه شناسان  * تاثیر زندان بر زندانی

 سخنوران  * جامعه شناسی ذهنیت بینا نسلی

 سخنوران  * نیجامعه شناسی بی خانما

 سخنوران  * جامعه شناسی شهر و امنیت شهروندی

 سخنوران  * جامعه شناسی ضرب المثل

 سخنوران  * جامعه شناسی حقوق شهروندی

 : ومجالت نشریات در شده چاپ مقاالت

دوره و سال  رتبه نشریه  نشریه نام عنوان

 انتشار

 بازنمایی قدرت در مواجهه با سوژه
ه ، فرهنگ و فصلنامه جامع

 رسانه
 ترویجی -علمی 

 7شماره

 2931سال 

 فصلنامه امنیت اجتماعی تبیین عوامل فرهنگیو اجتماعی موثر بر اامنیت زنان
 -علمی 

 پژوهشی

 - 2931سال 
17 

 فصلنامه مطالعات فرهنگی مقایسه ذهنیت نسلی و بین نسلی در میان اقشار دانشگاهی
 -علمی 

 پژوهشی

 2911سال 

 1شماره 

 سینمای ایران در جستجوی ابژه غایب
 -علمی  فصلنامه زن در فرهنگ و هنر

 پژوهشی

 2931سال
 1شماره



 

 

 دانشگاه تهران

 عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان با پلیس
فصلنامه مطالعات جامعه 

 شناختی شهری

 -علمی 
 پژوهشی

 2931سال 

 1شماره

 ضرب المثل ها فرهنگی از خلال –مطالعه ساختارهای اجتماعی 
فصلنامه انجمن  ایرانی  

 مطالعات فرهنگی  و رسانه

 -علمی 
 پژوهشی

 2911سال 

 5شماره 

 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان با پلیس
مطالعات جامعه شناختی 

 شهری
 -علمی 

 پژوهشی
2931 

اجتماعی موثر بر تعمیق ان در بین  –اخلاق شهروندی و عوامل فرهنگی 
 شهروندان

لعات فرهنگی و فصلنامه مطا
 ارتباطات

 -علمی 
 پژوهشی

 2939پذیرش 

 تبیین جامعه شناختی ترس از جرم
فصلنامه مطالعات امنیت 

 اجتماعی
 -علمی 

 پژوهشی
 2939پذیرش 

خشونت بیماران علیه زنان پرستار و دلایل عدم گزارش  بررسی میزان
 دهی

 مجله سلامت کار ایران
 -علمی 

 پژوهشی
 2939پذیرش 

 فصلنامه زن در فرهنگ و هنر برساخت اجتماعی عشق در تجربه زیسته زنان
 -علمی 

 پژوهشی
2931 

تحلیل جامعه شناختی برابری  جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه 
 انسانی

فصلنامه توسعه اجتماعی 
 )توسعه انسانی سابق(

 -علمی 
 پژوهشی

2931 

Crimes in Islamic Countries & the Muharram in 

Decreasing the Offences 
Pinnacle ISC 1129 
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Jukoll Jurnal ISI-1.604 

ISSN-

04490576 

Study of Social Network among the Prisioners with 

Sociometry Test 
Engin ISC 

ISSN- 

23073071 
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Pinnasle Reaserch 

Jurnal 
ISC 
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Assue-10 
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 : پژوهشی های پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان
 آموزش عالی حمدیر طر افکار سنجی دانشجویان کشور

 وزارت کشور مدیر طرح جلد 21تبیین جغرافیای امنیت اجتماعی کشور

 وزارت ارشاد مدیر طرح بهره مندی شهروندان از مطبوعات

 دانشگاه کاشان مدیر طرح دانشگاه تک جنسیتی

 دانشگاه کاشان مدیر طرح تبلیغات از منظر اسلامی

 دانشگاه کاشان مدیر طرح حقوق شهروندی دارالمومنین کاشان

 شهرداری تهران مدیر طرح مطالعه پیوست اجتماعی )اتا( ورزشگاه  پورزند

 وزارت علوم مدیر طرح برنامه ریزی فرهنگی دانشگاهها

تدوین جزوه آموزش اصول شهروندی بر اساس منشور شهروندی 
 و خانواده های کاشانی(دارالمومنین کاشان )ویژه بانوان 

 دانشگاه کاشان مدیر طرح



 

 

تبیین و تدوین ساز و کارهای اجرایی طرح های فرهنگی بر اساس الگوهای 
تبلیغ، ترویج، تکنیکها و روش های اثرگذار فرهنگی مبتنی بر آموزه های 

 اسلامی
 دانشگاه کاشان مدیر طرح

بررسی فرهنگی اجتماعی راه اندازی پردیس خواهران دانشجوی دانشگاه 
 کاشان

 دانشگاه کاشان مدیر طرح

 دانشگاه کاشان مدیر طرح عوامل موثر بر رضایت مندی دانشجویان از رشته تحصیلیبررسی 

 

 : پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

  -ادبیات  –نما سی –اسیب شناسی اجتماعی  –فضاهای زیست دانشجویی  –فضاهای عمومی  –شهر و حقوق شهروندی 

 افکار عمومی –روابط عمومی  –تبلیغات  –سازمان های مردم نهاد  –برنامه ریزی راهبردی آموزشی 

 :داخلی و خارجی  کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
 2322 کاشان راههای پیشگیری از اعتیاد

 2311 رودهن اولویت بندی آسیبهای اجتماعی از منظر طرح های پژوهشی

اجتماعی از منظر فراتحلیل طرح های گونه شناسی آسیب های 
 2311 شانکا پژوهشی و نظرسنجی ها

بررسی و مقایسه آسیبهای اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و 
 2311 چهارمحال بختیاری کشور

 2312 شانکا توسعه اجتماعیتوسعه سمن ها شرط 

 2312 شانکا ها NGOتوسعه و نقش 

 2320 کاشان تحول در علوم انسانی

 2320  میزان انطباق افکار عمومی با معیارهای پلیس ایده آل

 2320 کاشان بررسی ابعاد چالشهای جامعه پذیری علمی در ایران

 2320 کاشان سرمایه اجتماعی در پرتو امنیت اجتماعی زنان

 2320 کاشان کنترل پدیده اعتیاد و ارایه راهکارها

نقش عوامل اجتماعی و افکار عمومی شهروندان در عملکرد پلیس 
 2320 تهران برای حفظ امنیت

 2311 کاشان گونه شناسی اسیب های اجتماعی

  اهواز آیین زندگی از منظر حضرت امیرالمومنین علی)ع(

 2322 کاشان سوء مصرف مواد مخدر، علل و زمینه ها

 2323 کاشان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پدافند غیر عامل

 2323 کاشان فرهنگ مطالعه و پدافند غیر عامل

 2323 تهران بررسی ر تاثیر تکنولوژی بر محیط زیست

 2323 سنندج سرمایه فرهنگی و شیوه های گذران اوقات فراغت

 2323 سنندج سبک زندگی و هویت فرهنگی تلفیقی در ایران

 

 



 

 

 : شده اخذ مدالهای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان
 ایران دانشگاه کاشان استاد نمونه آموزشی

 ایران دانشگاه کاشان استاد نمونه پژوهشی

 : علمی های نجمنا در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
 2913 ایران انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

 

 : علمی زبانهای در مهارت و تخصص

 آنها به که خارجی زبانهای

 باشید می مسلط

 مهارت میزان
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسیار
 بسیار خوب خوب بسیار عالی عالی

 بسیار خوب خوب یاربس عالی عالی
 خوب خوب بسیار عالی عالی

 *     *    *   انگلیسی

             عربی

 *     *    *   فارسی

             فرانسه

 *     *    *   ترکی

 

 

 


